
Seguro Caravela Ciclo  
Documento de informação sobre o produtos de seguros 

Companhia: CARAVELA Companhia de Seguros S.A         Produto: Caravela – Ciclo 
Caravela Companhia de Seguros  SA, entidade legalmente autorizada a exercer a atividade seguradora nos ramos não vida, registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões, sob o código 1133, com sede na Av. Casal Ribeiro, 14, 1000-092 Lisboa. Pessoa coletiva registada na Conservatória do Registo comercial de Lisboa, sob o número 

503 640 549, com o capital social de € 44.388.315,20. 

 

 
Que riscos são segurados? 

O presente contrato garante desde que 

expressamente mencionados nas Condições 

Particulares, os riscos a seguir indicados, de harmonia 

com o disposto nas respetivas Condições Especiais e 

de acordo com os limites estabelecidos: 

• Responsabilidade Civil; 

• Acidentes Pessoais; 

• Morte ou Invalidez Permanente; 

• Despesas de Tratamento; 

• Despesas de Funeral; 

• Assistência em Espanha e Assistência médica em 

Portugal; 

• Transporte de bicicleta; 

• Cláusula de transportes terrestres; 

• Roubo da bicicleta.  

 
 

 
              Que riscos não são segurados? 

Ficam sempre excluídos os danos direta ou indiretamente 

resultantes de; 

• Atos ou omissões dolosas ou com culpa grave do segurado; 

• Incumprimento de obrigações contratuais; 

• Danos causados às próprias bicicletas seguras; 

• Danos a coisas propriedade de terceiros, na posse do Segurado; 

• Prática de atividades radicais, provas desportivas federadas ou 

outras competições e seus respetivos treinos; 

• Danos resultantes da inobservância deliberada das regras do 

Código da Estrada; 

• Acidentes provocados por veículos que, nos termos da legislação 

em vigor, sejam obrigadas a seguro de responsabilidade civil, 

designadamente veículos automóveis, embarcações e aeronaves; 

• Atos e omissões praticados pelo Segurado ou de pessoas por 

quem este seja civilmente responsável, quando praticados em 

estado de demência ou sob a influência do álcool, estupefacientes 

ou outras drogas; 

• São sempre excluídos do presente os acidentes decorrentes de: 

• Atos e omissões da pessoa segura quando tome parte em 

distúrbios no trabalho, greves, lockout, tumultos, atos de 

vandalismo, motins e alterações da ordem pública; 

• Atos e omissões dolosos ou gravemente negligentes praticados 

pelo Tomador do seguro, pessoas seguras, beneficiários, ou por 

pessoas que sejam civilmente responsáveis; 

• Suicídio, ou sua tentativa e lesões autoinfligidos pela pessoa 

segura; 

• Atos temerários, apostas ou desafios da pessoa segura; 

• Atos que envolvam perigo iminente para a integridade física ou 

saúde da pessoa segura, que não sejam significados pelo exercício 

da profissão; 

• São ainda aplicáveis ao presente contrato as exclusões especificas 

constantes nas Condições Particulares e não espelhadas neste 

documento.   

 

 
Há alguma restrição na cobertura? 
• Não podem ser havidas como pessoas seguras, ao abrigo deste contrato, as pessoas que tenham menos de 3 anos e mais de 70 anos de idade; 

• As garantias conferidas neste contrato são limitadas aos sinistros ocorridos durante o período de vigência da apólice e que sejam reclamados, 

 salvo convenção em contrário expressa nas Condições Particulares, até ao prazo máximo de dois anos após o seu termo.  

 
 

  

 

 

 

 

A presente informação não substitui a leitura da informação pré contratual e contratual completa disponíveis em 

www.caravelaseguros.pt  

 
Qual é o tipo de seguro? 
O presente contrato tem por objetivo garantir, nos termos e até aos limites contratados e fixados nas Condições Particulares e nos termos das respetivas 

garantias, o pagamento das indemnizações resultantes da concretização de riscos segurados, sempre que utiliza a bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caravelaseguros.pt/


       
Onde estou coberto? 
• Este contrato são válidas em caso de sinistro ocorrido em Portugal e Espanha havendo a possibilidade de alargar este âmbito mediante 

convenção em concreto nas Condições Particulares.  

 
 

       
Quais são as minhas obrigações? 

 Dever de declaração inicial do risco 

• O Tomador do seguro ou o Segurado estão obrigados antes da celebração do contrato, a declarar com exatidão todas as circunstâncias que 

 conheçam e razoavelmente devam ter por significativas para apreciação do risco pelo Segurador; 

• O disposto no número anterior é igualmente aplicável a circunstâncias cuja menção não seja solicitada em questionário eventualmente 

 fornecido pelo Segurador para o efeito. 

 Durante a vigência do contrato 

• O Tomador do seguro ou Segurado têm o dever de, durante a execução do contrato, no prazo de 14 dias a contar do conhecimento do facto, 

 comunicar ao Segurador todas as circunstâncias que agravem o risco, desde que estas, caso fossem conhecidas pelo Segurador aquando da 

 celebração do contrato, tivessem podido influir na decisão do contratar ou nas condições do contrato. 

 Em caso de sinistro coberto pelo presente contrato, o Tomador de Seguro ou o Segurado obrigam-se a: 
• A comunicar tal facto, por escrito, ao Segurador, no mais curto espaço de tempo possível, nunca superior a 8 dias a contar do dia de ocorrência 

 ou do dia em que tenha conhecimento da mesma, explicitando as suas circunstâncias, causas eventuais e consequências; 

• Tomar as medidas ao seu alcance no sentido de evitar ou limitar as consequências do sinistro; 

• Autorizar os médicos que a o assistiram a prestarem ao médico designado pela Seguradora todas as informações solicitadas salvaguardando-

 se o consentimento de acesso aos dados pessoais de saúde do Segurado; 

• Comunicar, até 8 dias após verificação, a cura das lesões, promovendo o envio de declaração médica, donde conste, data da alta, o número de 

 dias em que houve Incapacidade Temporária, e a percentagem de Invalidez Permanente eventualmente constatada.  

 

 

  
  

Quando e como devo pagar 
• O prémio inicial, ou a sua primeira fração, é devida na data de celebração do contrato; 

• As frações seguintes do prémio de anuidades subsequentes e as sucessivas frações deste são devidas nas datas estabelecidas no contrato; 

• O prémio pode ser pago, dependendo do acordado, em numerário, cheque bancário, transferência bancária, débito em conta, vale postal ou 

cartão de débito ou de crédito. 

•  

 

 
Quando começa e acaba a cobertura? 
• O contrato produz efeitos a partir do momento do pagamento do prémio inicial e até que um prémio ou fração subsequente deixe de ser pago, 

a menos que, entretanto, se verifique qualquer outra causa de cessação do contrato. 

 
 

 
Como posso rescindir o contrato? 
• Por denúncia, mediante comunicação à Caravela, com a antecedência mínima de 30 dias face ao termo da anuidade. 

• Por resolução, havendo justa causa. 

• Por caducidade, tratando-se de contrato temporário quando atingido o termo do prazo da sua vigência. 

• Por acordo das partes. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


